Catering & Juhlatilat
Juhlat sujuvasti ja huolitellusti – yksityiskohtia myöten

www.delicatessen.fi

Uniikit juhlatilat
ikimuistoisiin
tilaisuuksiin

Laadukas ja maistuva ruoka on tärkeä osa
ikimuistoista juhlapäivää. Delicatessen
Ravintolapalvelut tarjoaa juhlaanne
kauniit juhlatilat sekä ammattitaitoiset
catering- ja pitopalvelut.

lisäksi voit hoitaa kauttamme kaikki
juhlien järjestämiseen liittyvän. Omien
juhlapaikkojemme lisäksi tuomme
cateringin myös asiakkaiden itse
valitsemiin juhlatiloihin.

Delicatessen Ravintolapalveluiden
juhlatilat sijaitsevat Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla ja Keravalla. Löydät
upeista, muuntuvista juhlatiloistamme
varmasti juuri sinun juhlallesi sopivan
vaihtoehdon. Juhlatilojen vuokraamisen

Ruokarakkaus on ollut Delicatessen
toiminnan ydin jo 25 vuoden
ajan. Me arvostamme hetkiä, jotka
syntyvät yhdessä syömisen kautta
ja haluamme tarjota näitä hetkiä
myös asiakkaillemme. Rakkaudella

suunnitellut ja valmistetut
juhlaherkut elävät muistoissa ja
puheissa vielä pitkään karkeloiden
jälkeen.
Delicatessen Ravintolapalveluilta
saatte Uudenmaan alueella
järjestettäviin juhliinne
toiveidenne mukaan räätälöidyn
palvelukokonaisuuden.
Periaatteemme on yksinkertainen:
Me huolehdimme, että te viihdytte.

Valkosaaren telakka

Kesäkauden upein
kokous- ja juhlatila
Helsingissä
Helsinki

TILA KÄYTETTÄVISSÄ
Toukokuun puolestavälistä
syyskuun puoleenväliin
VIERASMÄÄRÄ
50 - 250 hlö
TARJOILU
Delicatessen, omat juomat sallittu

Miltä kuulostaisi juhlat omalla saarella
Helsingin keskustassa? Valkosaaren telakka
valloittaa niin kokoustelijan kuin juhlapäivää
viettävän sydämen. Kauppatorilta saarelle
on matkaa vain 500 metriä, joten sijainti on
todella keskeinen.
Vieraita Valkosaaren Telakalle mahtuu
250 henkilöä. Yleisimmin Valkosaaressa
järjestettävien tilaisuuksien vierasmäärä on
n. 100–200 henkilöä.

Ravintola Haltia

Juhlat
kansallispuistossa
Ravintola Haltia sijaitsee
hienolla paikalla Nuuksion
kansallispuistoston kupeessa,
luontokeskus Haltiassa, noin puolen
tunnin ajomatkan päässä Helsingin
keskustasta.
Suurista ikkunoista on mahdollista
ihailla Nuuksion Pitkäjärven
maisemaa ja tilasta pääsee suoraan
60 paikkaiselle parvekkeelle
nauttimaan ulkoilmasta.
Tilassa on mahdollista juhlistaa
syntymäpäiviä, häitä, järjestää
kokouksia tai tulla nauttimaan
luontoretken päätteeksi lounasta.

Alueen muut palveluntuottajat
mahdollistavat yöpymisen ravintolan
lähistöllä.
• ravintolasali
• viisi kabinettia
• 180 paikkainen monitoimiauditorio
• näyttelysali
TILA KÄYTETTÄVISSÄ
Ympäri vuoden
VIERASMÄÄRÄ
10 - 180 hlö
TARJOILU
Delicatessen, A-oikeudet

Espoo

Juhlatila Villa Smeds

Maalaismaisemia
kaupungissa
Vantaa

Villa Smedsin 150 vuotta vanha
hevostila ympäristöineen luo
unohtumattomat puitteet
onnistuneille juhlille. Pihapiiri uhkuu
menneiden aikojen tunnelmaa ja
navetan ylisten uniikki juhlatila
tarjoaa unohtuma tomat puitteet
maalaisromantiikkaa etsiville.
Tunnelmallinen juhlatila soveltuu
niin hääjuhliin ja perhetapahtumiin
kuin yritysten juhliin ja
kokouksiinkin.
Juhlatila muuntuu myös
toiveidenne teeman mukaiseksi.
Tilan monipuolinen ympäristö on
myös mainio erilaisiin virkistys- ja
aktiviteettipäiviin.

Juhlatila on kooltaan noin 200 m²
ja tilan toinen pääty on korotettu
esiintymislavaksi. Tilassa on 20
kuuden hengen pöytää sekä tuolit
120 hengelle. Myös pyöreät pöydät
mahdollisia 120 hengelle.
TILA KÄYTETTÄVISSÄ
Huhtikuu - joulukuu,
muulloin sop. muk.
VIERASMÄÄRÄ
10 - 120 hlö
TARJOILU
Delicatessen, omat juomat sallittu

Klondyke

Juhlatilasi Keravalla
Kerava

Keravan historiallinen Klodykeravintolamme on täynnä luonnetta ja
historian havinaa, avara tila vanhassa
tiilitehdasmiljöössä henkii vahvasti
omaa tunnelmaansa.
Juhlatilamme soveltuu niin
yksityisten asiakkaiden järjestämiin
juhliin ja tapahtumiin, kuten hää-,
syntymäpäivä- tai sukujuhliin,
kuin myös yritysten järjestämiin
tilaisuuksiin.
Delicatessen Klondyken
ravintolatasanteelle saadaan katettua
paikat n. 160 vieraalle. Amfiteatterissa
on istumapaikat n. 150 henkilölle.
Ylätasanteelle saadaan tarpeen
mukaan lisäpaikkoja vieraille.

Cocktail-tyylisissä tilaisuuksissa
tilaan mahtuu noin 400 vierasta,
mutta tila soveltuu loistavasti myös
huomattavasti pienemmille ryhmille.
Sijaitsemme Savion juna-aseman
vieressä, 2 minuutin päässä Lahden
moottoritieltä ja pihalla on runsaasti
parkkitilaa.

TILA KÄYTETTÄVISSÄ
Ympäri vuoden
VIERASMÄÄRÄ
40 - 400 hlö
TARJOILU
Delicatessen, omat juomat sallittu

Laadukkaat catering- ja pitopalvelut
koko pääkaupunkiseudulla
Mukava, viihtyisä juhlapaikka johdattelee
hauskanpitoon ja maukas catering on
oleellinen osa onnistunutta juhlapäivää.
Delicatessen Ravintolapalvelut tarjoaa
tilaisuuteenne toiveiden mukaiset,
laadukkaat ja ammattitaitoiset catering- ja
pitopalvelut yli 25 vuoden kokemuksella.
Delicatessen Ravintolapalvelut
auttaa kaikissa juhlajärjestelyissäsi

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla
ja muualla lähiseuduilla.
Kaikki ruoat valmistetaan
ammattikeittiössä ja yritys ottaa
vastuun maukkaista, kauniista,
selkeistä ja johdonmukaisista
menukokonaisuuksista. Voit
valita valmiista, herkullisista
menuehdotuksistamme

tai catering- ja pitopalvelu on
myös mahdollista räätälöidä
täysin toiveidenne mukaisesti
ja mahdolliset erityistarpeet
huomioiden. Autamme mielellämme
sopivan menun kokoamisessa meiltä saat kokonaisvaltaista apua
juhliesi suunnitteluun maittavien
tarjoilujen ohella. Lisäksi kauttamme

hoituu tilaisuuksiinne osaava ja
ystävällinen henkilökunta, astiat,
lasit sekä pöytäliinat. Sinä voit siis
keskittyä oleelliseen hyvillä mielin ja
henkilökuntamme hoitaa käytännön
järjestelyt puolestasi!
Hyödynnä monipuolista kokemustamme
juhlapalveluista ja keskity itse
nauttimaan juhliesi tunnelmasta.

Delicatessenin toiminnan ydin on rakkaus ruokaan:
arvostamme hetkiä, jotka syntyvät yhdessä syömisen kautta.
Olemme vahvasti kotimainen, luotettava ja vastuullinen yritys.
Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä
ikimuistoinen juhlapäivä.
www.delicatessen.fi
myynti@delicatessen.fi
020 798 3060

